
 

Şehirler yarışacak, sigortalılar kazanacak 

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), “Şehirler Yarışıyor, Sigortalılar Kazanıyor” 

yarışmasının ikincisine start verdi. Türkiye’nin 81 ilini kapsayan, zorunlu deprem sigortası 

seferberliği niteliğindeki yarışmayla ülke genelinde sigortalılık bilinci ve oranının artırılması, 

deprem güvenceli hayatın teşvik edilmesi amaçlanıyor. Yarışma kapsamında iller 2012 yılı 

boyunca zorunlu deprem sigortasını yaygınlaştırmak için düzenledikleri yerel bilinçlendirme 

kampanyaları, poliçe adetlerindeki artış ve ulaştıkları sigortalılık oranı olmak üzere üç farklı 

kritere göre değerlendirilecekler. 
 

İlk  kez  2011’de  Başbakan  Yardımcısı Ali  Babacan’ın  himayesinde  düzenlenen “Şehirler 

Yarışıyor,  Sigortalılar  Kazanıyor”  yarışmasından  çok olumlu  sonuçlar aldıklarını belirten 

DASK Yönetim Kurulu Başkanı Selamet Yazıcı şunları ifade etti: 
 

“Amacımız, bir sosyal dayanışma olarak değerlendirdiğimiz zorunlu deprem sigortası 

sisteminin herkes tarafından sahiplenilmesini ve sigortalılığın yaygınlaştırılmasını 

sağlamak. Bu nedenle başta Valilikler, Belediyeler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri 

olmak üzere hem yerel idarelerden hem de vatandaşlarımızdan zorunlu deprem 

sigortalı konut sayısının artması için çaba sarf etmelerini bekliyoruz. Yaşadığımız pek 

çok hasar yapıcı deprem deneyimi gösterdi ki zorunlu deprem sigortası, ekonomik ve 

sosyal hayatı yeniden düzenlemede, günlük hayatı yeniden normalleştirmede çok önemli 

bir unsur. Şehirler Yarışıyor, Sigortalılar Kazanıyor yarışması da bu gerçekten 

hareketle vatandaşlarımızın dikkatini konuya çekmeyi amaçlıyor.” 

 

Türkiye’de zorunlu deprem sigortası kapsamına giren yaklaşık 16 milyon konuttan 4,3 

milyonunun, yani yüzde 26,6’sının zorunlu deprem sigortası bulunuyor. Deprem ve sigorta 
bilincini  artırmak  için  hayata  geçirilen  projeler  ve  Afet  Sigortaları  Kanunu’yla getirilen 
kontrol uygulamalarının etkinleştirilmesiyle zorunlu deprem sigortalı konut sayısının 2014’e 
kadar 6 milyona, 5 yıl içinde de 10 milyona yükselmesi hedefleniyor. 

Yarışmanın birincisine DASK Güvenli Hayat Parkı 
 

DASK, “Şehirler Yarışıyor, Sigortalılar Kazanıyor” yarışmasının birincisine DASK Güvenli 

Hayat Parkı armağan edecek. Tüm vatandaşların yararlanması için kent merkezine inşa 

edilecek parklar açık hava sineması, oyun grubu, yürüyüş parkuru ve yeşil alanın yanı sıra 

deprem ve zorunlu deprem sigortasıyla ilgili eğitim materyalleri de içerecek. Ayrıca 

yarışmada dereceye giren üç ilin de Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine depremle ilgili 

çalışmalarda kullanılmak üzere malzeme yardımı yapılacak. 

 

“Şehirler Yarışıyor, Sigortalılar Kazanıyor” yarışmasında 2011 yılı sonuçlarına göre en 

yüksek sigortalılık oranı kategorisinde Bolu birinci, Yalova ikinci, Düzce üçüncü oldu. En 

yüksek oranda poliçe artışı kategorisinde ise birinciliği Hakkâri, ikinciliği Van, üçüncülüğü 

Muş aldı. En iyi zorunlu deprem sigortası teşvik kampanyası kategorisinde Bursa ve Tunceli 

birinciliği paylaştı. Birinci olan illerde DASK Güvenli Hayat Parklarının yapım çalışmaları 

devam ederken ikinci ve üçüncü olan iller de depremle ilgili çalışmalarda kullanılmak üzere 

malzeme yardımı aldılar. 



 

DASK ve zorunlu deprem sigortası nedir? 

Zorunlu deprem sigortası uygulaması, 17 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşen Marmara depreminin ardından 

hayata geçirildi. Zorunlu deprem sigortası, depremlerin meskenlerde yarattığı maddi zararları teminat altına 

alıyor. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) ise 2000 yılında zorunlu deprem sigortası teminatı vermek üzere 

kuruldu. Kamu ve özel sektör işbirliği ile oluşturulan DASK, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. 

 

Zorunlu deprem sigortası, Türkiye’deki 30 sigorta şirketine bağlı yaklaşık 16.000 yetkili acente ve sigorta 

acentesi banka şubeleri tarafından yapılıyor. Sigorta şirketleri zorunlu deprem sigortası yaparken aracılık 

görevini üstleniyor. Konutlar DASK tarafından teminat altına alınıp herhangi bir hasar durumunda tazminat 

DASK tarafından karşılanıyor. 
 

Ayrıntılı bilgi için www.dask.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. 

http://www.dask.gov.tr/

